
 

Sector Vrije Tijd maandag: 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur 

Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel woensdag: 9.00 – 12.00 uur en 13.00 – 16.00 uur 

03 340 00 54 dinsdag – donderdag – vrijdag: 9.00 uur – 12.00 uur 

        
  
 
 

 
 

Aanvraagdossier afhuur niet-gemeenteli jke 
infrastructuur door sportverenigingen  

2 0 2 0 - 2 0 2 5    
 (*) verplicht in te vullen 

 

Huurprijs per jaar: *   ………………………………………………………………………………. 

 

O Bij een niet-gemeentelijke openluchtinfrastructuur: 
(enkel invullen als u gebruikt maakt van een niet-gemeentelijke openluchtinfrastructuur) 

Omschrijving terrein: *   O  Voetbalveld  aantal ……………… 
 

           O  Tennisveld  aantal ……………… 
 

           O  Oefenterrein  aantal ……………… 
 

           O  Polyvalent terrein aantal ……………… 
 

           O  Andere: wat? …………………………………………………….. aantal  ……………… 
 
O Bij een niet-gemeentelijke overdekte infrastructuur: 
(enkel invullen als u gebruikt maakt van een niet -gemeentelijke overdekte infrastructuur) 

Effectieve grote per week:*  O 1/3………………………………………………………..uren/week 
      O 2/3………………………………………………………..uren/week 
      O 3/3………………………………………………………..uren/week 
      + __________________________________________ 
    
   Totaal aantal uren:………………………………………………………………uren/week 
 
Effectief aantal uren per week: * ………………………………………………………………………………. 

Aantal weken huur per jaar:  * ………………………………………………………………………………. 

 

Ondergetekenden, ……………………………………………………………………………………………………………., voorzitter 

en …………………………………………………………………………………………………….…………………., secretaris van de 

sportvereniging ………………………………………………………………………..…………………………………………… maken 

de nodige bewijsstukken, zoals vermeld in het reglement subsidieverdeling infrastructuur, over aan 

de gemeentelijke sportdienst van Rijkevorsel vóór 15 september volgend op het werkingsjaar, 

teneinde aanspraak te maken op subsidie. 

Tevens wordt een opgave gevraagd van de totale huurprijs, het aantal gehuurde uren per week, het 

aantal weken die de sportvereniging heeft afgehuurd gedurende het ganse sportjaar + een 

omschrijving van de gehuurde accommodatie. 
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REKENINGNUMMER VAN DE CLUB: *   ……………………………………………………………………………. 

 

NAAM EN ADRES van de rekeninghouder: *  ……………………………………………………………………………. 
 

       ……………………………………………………………………………. 

 

       ……………………………………………………………………………. 

 

Voor waar en echt verklaard te Rijkevorsel, …………/………………/…………………  

De Secretaris,                                De Voorzitter 

 

…………………………                                   ………………………… 


